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Charakteristika území působnosti MAS Hlinecko 

Zdroj informací uvedených níže www.czso.cz  

Data k 31. 12. 2019 

Vývoj počtu obyvatel na území MAS Hlinecko 

K 31. 12. 2019 žilo na území MAS 19 001 osob. Průměrný věk obyvatel zde činí přesně 43 let, přičemž 

celorepublikový průměr je o půl roku nižší.  Z hlediska rozdělení obyvatel do věkových skupin je situace 

v území v porovnání s republikovými daty odlišná, neboť na území MAS žije o 1,8 % více osob starších 

65 let vzhledem k celkovému počtu obyvatel.  

 

Ze statistiky počtu obyvatel vyplývá, že za poslední dekádu došlo k poklesu obyvatel o 2,3 %, což je 

v mezích celorepublikového průměru. 

Vývoj nezaměstnanosti na území MAS Hlinecko 
K 31. 12. 2019 bylo na Úřadu práce v Hlinsku evidováno 264 uchazečů o zaměstnání, z toho 73 OZP. 

Průměrný věk uchazečů byl 44,2 let. Podíl nezaměstnaných na území MAS činil 2,64%, z toho 1,8% byli 

muži a 4,05% ženy. 

Vzdělávání na území MAS Hlinecko 
Předškolní vzdělávání 

Předškolní vzdělávání na území MAS probíhá v mateřských školách, které jsou zastoupené ve městě 

Hlinsko na ulici Budovatelů, Rubešova a Milíčova (odloučené pracoviště MŠ Rubešova)  

a v obcích Pokřikov, Holetín, Krouna, Miřetice, Kameničky, Svratouch, Trhová Kamenice.  Celkový počet 

tříd v MŠ byl 25. 
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Základní vzdělávání  

Základní vzdělávání na území MAS probíhá v základních školách, které jsou zastoupené ve městě 

Hlinsko na ulici Resslova, Smetanova a Ležáků, na Včelákově, v Krouně a Trhové Kamenici.  Těchto 

sedm škol má úplnou výuku pro žáky 1.– 9. tříd, celkově 74 tříd. Další základní školy, a to v Holetíně, 

v Miřeticích a na Rané mají výuku pouze pro žáky 1. stupně, celkově 7 tříd. Celkový počet tříd ZŠ činil 

81. 

Střední vzdělávání 

Na území MAS se nachází pouze jedna střední škola, a to Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné 

učiliště, Hlinsko, Adámkova 55, která nabízí i učební obor Výrobce potravin – mlékař. Je plánováno 

otevření dalších učebních oborů Elektrikář a Truhlář.  

Základní umělecké vzdělávání 

Na území MAS se nachází jedna základní umělecká škola, a to v Hlinsku na Poděbradově náměstí, která 

nabízí výtvarný a hudební obor. 
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Sociální služby na území MAS 

Na území MAS se nachází pouze jeden Domov pro seniory a jedna sociální poradna. Azylový dům, 

noclehárna, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a ani nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež se na území nenachází. 
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Zdravotní služby na území MAS 

 
Uvedený počet zařízení je včetně detašovaných pracovišť. 

Na území není žádná nemocnice, odborný léčebný ústav ani léčebna pro dlouhodobě nemocné. 

 

Hromadná ubytovací zařízení 
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Rozložení půdy na území MAS dle zařazení 

Nejvíce zastoupená je na území MAS zemědělská půda, pod kterou se řadí orná půda, zahrady, ovocné 

sady a trvalé travní porosty, s celkovou výměrou 11,4 tis. ha, dále pak lesní pozemky o rozloze 7,2 tis. 

ha. Z velkého zastoupení zemědělské půdy vyplývá i tradičně významné postavení zemědělství v území. 

Zdejší přírodní podmínky jsou sice podprůměrné (nadmořská výška a sklonitost pozemků snižují 

produkční schopnost půd), pro některé zemědělské komodity a činnosti je však přesto území optimální 

(produkce brambor, olejnin, pastevní chov skotu). Většina zemědělských podniků se zde zaměřuje na 

kombinaci rostlinné a živočišné výroby, větší specializaci je možno sledovat u menších samostatně 

hospodařících zemědělských subjektů. 

 

 

Zařazení subjektů z území MAS v RES dle CZ-NACE 

V RES  je evidováno na území MAS celkem 2 480 subjektů se zjištěnou aktivitou. Nejvíce subjektů je 

zastoupeno ve Zpracovatelském průmyslu, poté ve Stavebnictví a ve Velkoobchodě a maloobchodě; 

opravy a údržba motorových vozidel a Zemědělství, lesnictví a rybářství. Naopak některé oblasti jako 

jsou například Doprava a skladování, Informační a komunikační činnosti, Činnosti v oblasti nemovitosti, 

Vzdělávání a Kulturní, Zábavní a rekreační činnosti jsou zastoupeny v malé míře (1-3%). 
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Zařazení subjektů z území v RES de právní formy 
Zde je zcela evidentní převaha živnostníků, naopak nejméně je v RES registrováno akciových 

společností (a.s.) 

 

 


